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Cronograma Físico-Financeiro 

Pista Atletismo do CDV 

Os prazos de pagamento dos serviços estarão diretamente relacionados com o cronograma 

autorizado pela Lei de Incentivo do Projeto, que se inicia em 7 de Outubro. Ou seja, se a 

assinatura do contrato ocorrer ante dessa data, o pagamento da primeira parcela e o início 

da execução da obra somente ocorrerá ocorrer a partir do dia 7 de Outubro: 

 1ª Parcela após assinatura do contrato e dentro da vigência permitida da execução 

da obra (7 de outubro): 40% do valor total aprovado da obra. O pagamento ocorrerá 

10 dias após a emissão e apresentação da Nota Fiscal; 

 2ª Parcela, após a CONTRATADA ter feito a "caixa" no terreno para encaixar o 

pavimento da pista de atletismo, conforme o cronograma proposto: 30% do valor 

total aprovado da obra.  O pagamento ocorrerá 10 dias após a emissão e 

apresentação da Nota Fiscal; 

 3ª Parcela após o término das obras, considerando a entrega da obra após a vistoria 

in loco e a respectiva aprovação: 30% do valor total aprovado da obra. O pagamento 

ocorrerá 10 dias após a emissão e apresentação da Nota Fiscal. 

NOTA IMPORTANTE: 

A CBV, em conformidade com as exigências impostas pela Receita Federal em sua 

Instrução Normativa “IN RFB 971/2009”, realizará, nas notas fiscais de prestação de 

serviços envolvendo o uso de mão de obra, a retenção de 11% a título de INSS sobre o 

valor total da nota. 

Caso não esteja especificado o valor da mão de obra na NF, o cálculo será feito sobre o 

valor total da nota fiscal e ainda haverá a retenção de 1% sobre o valor da nota fiscal a 

título de retenção de imposto de renda, sendo a base de cálculo a mesma do INSS.  

Para notas fiscais não envolvendo serviços de mão de obra haverá a retenção de 1,5% de 

imposto de renda e, será recolhido ainda 4,65% (3%- COFINS + 0,65% PIS + 1% CSLL).  

Serão tratados individualmente os casos em que for necessário a retenção de ISS 

(variando entre 2% e 5% dependendo do município e atividade prestada). 


